Udvalgsmøde den 15. maj 2019 Kl 18.00 (Spis aftensmad hjemmefra), DGI Sydvest, Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø.
I DGI Sydvest krocket-udvalg.
Deltagere: Christian Jacobsen (CJ), Gert Ovesen (GO), Steen S. Hansen (SH), Gunnar Andersen (GA), Kim Jensen (KJ),
Kurt R. Kristiansen (KK), Robert Sørensen (RS), Frede Rasmussen (FR), Erik Pallesen (EP), Aase Jacobsen (AJ)
Afbud: KJ, GO
Referent: AJ
Brød/kaffe: Gunnar
Pkt.nr.
Punkt-indhold
1
Godkendelse af sidste referat

Referat
OK.

Ansvarlig
CJ

2

Nye punkter til dagsorden

EP: Holdturnering – oprykning. Tages under pkt 12.

CJ

3

Godkendelse af dagsorden

OK.

CJ

4

Siden sidst – runde.

CJ: Opstart i Middelfart. Udlån af baner til Østbirk.
RS: Skolekrocket under opstart i samarbejde med SSP – Nordby
Skole, Fanø.
EP: Henvendelse fra special-rækken på Tistrup Skole. Savner
udeaktiviteter, så vil gerne prøve krocket. Det er aftalt med 1416 elever, 4 gange, 75 minutter. Og selvfølgelig lærere.

Alle

5

Økonomi – 1. kvartal

RS: Der er allerede brugt over halvdelen af budget af kørsel. Det

RS
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er ikke bekymrende, men en af grundene er, at udvalgsmøderne
er flyttet til Esbjerg.
GA: Vi har heldigvis haft de fleste møder i år.
SH/RS: Der er ikke sendt opkrævninger ud til holdturneringen
endnu. Hvorfor?
CJ: Grundet personaleomstændigheder i Ulfborg.
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IT
 Kommentarer til "Hjemmeside
møde" d. 3/4.
 Hjemmeside, Klubadresseliste.
 Hjemmeside fremtid.

Kommentarer til møde 3. april
FR
FR: Billedgalleri har DGI hjemmesiden ikke plads til. Svært at forstå. De fylder ikke ret meget længere. Det er vigtigt for krocketspillere. Der er masser af besøg i galleriet på vores hjemmeside.
FR: Referater må generelt ikke komme på DGI’s hjemmeside.
CJ: Kan afhjælpes ved udsendelse af gruppemail – kan tilmeldes.
Men vi må bringe det på banen igen.
FR: Klubadresselisten vil DGI Vest ikke længere lave. Hvis Michelle skal lave det til Sydvest, så kan de andre landsdele også
kræve det.
Hjemmeside
FR: Nyt ”Web-hotel” koster 19,-/md. Det første år er prisen 400,inkl. oprettelse. Idrætsledelsen skal betale det halve, idet de også bruger ”hotellet”.
Oprettes i FR’s navn, idet der skal en del oplysninger til. Efter

Side 2

oprettelsen overføres den til krocket.
”Vores” hjemmesiden lukker inden længe i ca en uge. Frede
skriver både på forsiden og under menuen Holdturnering. Desuden sender CJ en mail til klubkontakten som advisering.
RS: Må vi beholde hjemmesiden i fremtiden?
FR/CJ: Vi må beholde den et stykke tid. DGI’s hjemmeside skal
udbygges med de samme funktioner, som ”vores” har. Desuden
bliver den mere brugervenlig i løbet af få år.
RS: Kan godt forstå, vi skal have en god DGI hjemmeside. Men
det er ikke rart at have hængende over hovedet, at vi SKAL lukke
vores egen.
SH: Vi fik at vide til møde i Ulfborg, at vi må beholde vores egen,
indtil DGI’s bliver brugervenlig.
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Drejebog.
Kurt udarbejdet udkast til enkeltmands.
Steen udarbejdet udkast til parturnering.
(Parturnering vedhæftet)

Begge udkast godkendt (kun lille rettelse i enkeltmands, som
Kurt retter og sender efterfølgende ud til udvalget)
KK: Har ønske om at få en fil, så han kan lægge spillernavnene
direkte ind i stævneprogrammet. Nu kan vi kun få en liste over
holdlederne. Kan vi ikke få det fra Michelle?
Frede tager kontakt til Karen-Vibeke Kristensen om muligheden
for selv at trække det fra STAP.
Alle skal huske at tilføje dato for opdatering, så vi ved, om vi har
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KK / SH

den nyeste.
CJ: GA laver en drejebog til Strandstævnet.
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Pilotprojekt – hvordan er opstarten
gået?

AJ: 6 par (7) tilmeldt. Et par måtte trække sig pga sygdom.
KJ / SH
3 par i C2 og 3 par i C1. Der spilles i samme pulje.
STAP – udfordring at få programskemaet lavet. Der er ikke noget
program til parturnering, idet det er første gang, dette system
bruges. Ellers kan resultater ikke følges online.
Dernæst skulle der kreeres resultatskemaer (ligesom holdkort i
holdturneringen).
Så opdagede vi, der var problemer ift visningen af stillingen online… Under udarbejdelse.
Spillerne indkaldes til evaluering inden formandsmødet.
Formandsmødet skal desuden indeholde evaluering.
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Instruktion 13. april – evaluering.

Udsat.
(Der var 12 deltagere)

GO

10

Enkeltmands. Tilmelding mv.

KK: 7-8 tilmeldt i dag. Tilmelding senest 31. maj.
Turneringen afholdes d. 16. juni i Varde.

KK / EP

Er det muligt at få en Excel-fil fra tilmeldinger her? Kurt kontakSide 4

ter Michelle for en spillerliste.
Frede kigger på det.
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Parturnering. Tilmelding mv.

Tilmelding senest 27. juli. Turneringen 11. august Nordenskov.

12

Holdturnering.

AJ: 104 hold. (106).
CJ/FR/AJ
Et hold trak sig pga manglende omtanke ift hvor en spiller må
spille.
Et hold trak sig – oprykning fra A til M – skift af spilledag var
umulig ift aftenarbejde mv. Konsekvens af, at puljerne skal fyldes
oppefra.
Vi har været nødt til at rykke 12 hold opad. Det var mange.
KK: Rykkede i tilfældige hold op.
AJ: Nej, vi gik ind og kiggede nøje på sidste års resultater. Et stort
arbejde.
Der vil blive taget hensyn til de hold/personer, der er blevet rykket op af turneringsudvalget, i par- og enkeltmandsturneringen.
(Oversigt sendes ud til udvalget).
EP: Ærgerligt at måtte trække mit hold fra turneringen pga flyt
fra tirsdag til mandag – aftenarbejde. Flere klubber har taget
kontakt til EP for at støtte op om dem. Og har givet udtryk for, at
de ville boy-kotte turneringen i år. Det er dog ikke sket.
Spille-gejsten tages fra folk… Man kommer aldrig til at være et af
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SH / KJ

de stærke hold, hvis man skal rykkes op som 2’er i en pulje.
AJ: Ked af, klubberne ikke henvender sig til Turneringsledelsen –
ellers har vi ikke en chance for at rette til efter spillernes ønsker
næste år.
AJ: Holdturneringen skal op på Formandsmødet til efteråret.
Hvilke konsekvenser er acceptable? Vi skal jo helst bevare motivationen.
Begrundelsen fra flere M-spillere har været, at man ikke vil nøjes
med at spille 8 kampe med kun 5 hold i en pulje. – Og derfor ønsket, der skal fyldes op oppefra.
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Side 6

Rømø.
Hvad sagde campingpladserne? Invitation.
Turnering.

GA og KJ besøgte Sønderjylland og Rømø – og campingpladserGA/KJ/KK
ne. Der er aftale om rabat, hvis der kan fremvises bekræftelse på
tilmelding til stævnet.
Invitation er lavet. Udvalget har dog ønske om lidt rettelser. AJ
sender til Michelle.
Michelle udsender omkring 1. juni.
KK: Selve stævnet – kan der fås en Excel-fil? KK laver turnering
og skemaer.
Vinen til præmier er indkøbt.
Hjælpere betaler for at spille, men får spisning om aftenen efter
oprydning.
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Ølgod Krocket Camping

Drøftet.
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Evt.

Dato formandsmøde: 10. oktober kl 18.00 i Vesterhede. Klubben
skal sørge for kaffe og kage. Evt salg af sodavand og øl.
CJ: Forespørgsel fra klub om procedurer for at slette stoppede
eller afdøde spillere i Foreningsportalen. Michelle har tilsendt
vejledninger (mail videresendt til udvalget). Det tilrettes og sendes ud og lægges på hjemmesiden.
CJ: Regeludvalget skal ajourføres, idet den ikke følger forretningsordenen 100% i øjeblikket. Der skal være ’en fra de samme
tre områder af landet, som Idrætsledelsen er inddelt i (Vest for
Storebælt hhv Nord (Kirsten) og Syd (Christian) + Øst (Finn) for
Storebælt).
Vi har en anbefaling fra Sydvest Udvalget. Vedkommende kontaktes af CJ.
FR: Revisionshistorik mangles ift nye udgave af regelhæftet fra
August 2017.
Der ligger en gammel udgave på E-pages. CJ spørger Michelle.
CJ: Baggrund på vores billeder – stof til at hænge op, så billederne bliver ens. Forsøg med limegrønt stof (Christian medbringer
til enkeltmands).
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CJ / SH
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Side 8

Punkter til næste møde lørdag d
29. juni kl 9.00 i Vesterhede.

Der udsendes IKKE dagsorden.
- Forplejning: SH sender mail ud vedr. dagen.
- Undervisning i brug af Stævneplan.
- Kamerahåndtering.
- Strandstævne
o Reflekser laves.
o Snore efterses.
o CJ medbringer trailer.
o GA trailer med hjem.

SH
FR
CJ/KK/FR
Alle

